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Cada vez mais exigente e politicamente correto, o jovem de hoje não quer apenas um 
emprego, mas um sentido para o trabalho. É comum, portanto, que ele questione quais os 
impactos que a empresa onde pretende trabalhar causa no meio ambiente e na sociedade 
como um todo. Nesse contexto, indústrias que atuam em setores considerados polêmicos 
como tabaco, bebidas, amianto e biotecnologia precisam de estratégias mais bem elaboradas e 
até agressivas para atrair e reter talentos. Além de quebrar preconceitos, elas têm de 
convencer os candidatos da legitimidade de seus negócios, transformar supostas impressões 
negativas em motivação, além de, é claro, desenhar planos de carreira e remuneração 
bastante atraentes. 
 
"O jovem diferenciado, de alto potencial, se posiciona perante o mercado com muita confiança 
e segurança atualmente. Ele se permite recusar uma proposta em uma multinacional, por 
exemplo, se não acreditar naquela ideia e não está disposto a fazer qualquer coisa", afirma 
Danute Gardziulis, sócia-diretora da GNext, empresa de recrutamento de jovens executivos. 
Segundo ela, quem já tem restrições sobre trabalhar em setores polêmicos dificilmente muda 
de posição. O sucesso no recrutamento, diz Danute, vem dos que estão em dúvida ou, no 
mínimo, mostram-se dispostos a conhecer a empresa e ouvir o que ela tem a dizer. 
 
Se por um lado essas indústrias perdem a chance de contratar parte dos chamados "high 
potentials" que estão no mercado, por outro, muitos deles buscam uma vaga por conta própria 
nessas empresas, inclusive candidatando-se nos programas de trainee. "A maioria dessas 
companhias é reconhecidamente formadora de grandes líderes e muitos são atraídos pelos 
programas bem estruturados", explica Danute. 
 
Na Philip Morris, por exemplo, o grande atrativo são planos de aprendizado, de progressão de 
carreira e de atuação internacional. "Eu mesmo estou há 20 anos na empresa e metade desse 
tempo foi atuando no exterior", afirma Felippe Siqueira, diretor de recursos humanos. 
"Obviamente operamos em um ambiente complexo e muitas pessoas fazem objeções em 
relação a nossa atividade. É importante ressaltar, contudo, que somos uma organização 
regulamentada e responsável, que tem uma comunicação direta com os consumidores e 
funcionários sobre os riscos do produto que fabricamos", diz Siqueira. 
 
Após uma pausa de três anos, a Philip Morris retomou seu programa de trainee em 2008 e 
recebeu 18 mil inscrições. O número se manteve no ano seguinte, com apenas nove 
contratados. Marina Chiarelli, 25 anos, foi uma delas. Com faculdade nos Estados Unidos e 
pós-graduação em negócios internacionais, ela participou de outros processos e recebeu 
propostas antes de se decidir pela Philip Morris. "Escolhi trabalhar em uma líder de mercado 
que tem marcas extremamente fortes em seu portfólio", diz. Após um ano como trainee, 
Marina se tornou analista de marketing da marca Marlboro "vendida em 160 países", orgulha 
se. 
 
Para preencher cargos de comando, porém, a estratégia fica mesmo na remuneração mais 
alta. De acordo com um levantamento da consultoria Hewitt, o setor tabagista paga salários 
58% mais altos para diretores, em relação à média do mercado e o valor da remuneração 
variável quase dobra. 
 
Ainda que não tenha uma rejeição tão explícita por parte da sociedade tal qual a indústria do 
tabaco, empresas como a Monsanto, que tratam de biotecnologia, defensivos agrícolas e 
transgênicos podem assustar pela novidade. Esse desconhecimento fez com que, nos últimos 
anos, a companhia fosse procurada quase que exclusivamente por recém-formados em áreas 
já familiarizadas com esses temas como ciências biológicas, agronomia e veterinária. Para 
reverter esse quadro, a Monsanto está reformulando seu programa de trainee e tornando-o 
multidisciplinar. "Além disso, fazemos um esforço para nos aproximar das universidades, 
apresentando nossa organização aos jovens e explicando as oportunidades de carreira que 
oferecemos", afirma Patrícia Prieto, gerente de captação de talentos da empresa. 



 
Na opinião dela, o jovem de hoje é aberto a discussões e mais bem informado. "Ele pesquisa 
sobre um assunto e tira suas próprias conclusões. Não é facilmente influenciável". Patrícia diz 
que a Monsanto trabalha com foco na criação de um ambiente sustentável e isso costuma 
atrair e engajar jovens talentos. Foi por acreditar que a biotecnologia melhora a qualidade de 
vida das pessoas e faz diferença na sociedade que o gerente de licenciamento Ricardo Gentil 
procurou a Monsanto. 
 
Aos 27 anos, ele já havia trabalhado no setor de bioenergia na Inglaterra, Cingapura e Índia, 
até decidir voltar ao Brasil no ano passado. "Obviamente o dinheiro é importante, mas não é o 
fator principal. Tive propostas muito boas no exterior em relação a remuneração, mas o 
trabalho não me cativava e a ideologia não era tão forte", conta. 
 
Gentil afirma que, ao entrar na Monsanto, não percebeu nenhuma reação negativa por parte 
dos amigos, apenas um estranhamento por parte dos pais. "Eles, assim como as pessoas da 
mesma geração, acham esquisita essa história de 'organismos geneticamente modificados', 
mas é por desconhecimento. Depois que explico, fica tudo certo", garante. 
 
Ataques mais vorazes sofre a Sama, fábrica de amianto do grupo Eternit. Tida como 
cancerígena, a matéria-prima tem seu uso proibido em diversos países. A empresa, contudo, 
afirma que o uso controlado da substância, aliado à tecnologia que dispõe, o torna inofensivo. 
"Jogamos abertamente. Desde o início do processo seletivo explicamos passo a passo a nossa 
atividade e, depois, os candidatos podem ver isso pessoalmente", ressalta o gerente de 
recursos humanos da companhia, Moacyr Melo. 
 
Para ele, os jovens se interessam pela pela política de RH da Sama como os mecanismos de 
ascensão de carreira e o pacote de benefícios. Além de avaliações constantes e programas de 
desenvolvimento, eles têm direito a moradia em um complexo residencial todo mobiliado, uma 
vez que as instalações da companhia ficam em Minaçu, a cerca de 500 km de Goiânia. "Depois 
que eles entendem que todos os nossos processos são monitorados e certificados, a motivação 
e o engajamento aparecem naturalmente", diz. Micheli Batista Pires, de 28 anos, já tinha 
ouvido falar das polêmicas em relação ao amianto, mas não tinha ideia de como a Sama 
trabalhava até se inscrever no programa de trainee da empresa. Ela foi selecionada, se mudou 
de Ouro Preto para Minaçu e, após um ano e oito meses, já é coordenadora de produção. "As 
perspectivas e os desafios eram muito mais interessantes aqui do que nas outras empresas em 
que pesquisei", diz.  
 
Atualmente, ela cursa MBA em Goiânia com 70% do valor bancado pela companhia, além de 
ser dispensada para poder viajar nos dias de aula. Mesmo com todo o apoio e a estrutura da 
organização, Micheli já foi questionada por sua escolha. "Mas era mais falta de informação 
mesmo. Até levei material institucional da empresa para mostrar aos meus familiares e 
amigos", afirma.  
 
De acordo com Danute, da GNext, trabalhar em indústrias consideradas polêmicas não tem 
impacto negativo no currículo. É essencial, porém, que o jovem que escolher esse caminho 
esteja seguro e que saiba defender sua decisão. "Ao longo da carreira, outros empregadores 
perguntarão sobre essa experiência e os motivos que o levaram a trabalhar para um 
determinado segmento polêmico. Essa resposta poderá revelar muito sobre o caráter 
profissional desse talento", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, EU & Investimentos, p. D10. 
  
 
 


